
15 M A R T O  1908 U n n  N u m e ro  : IO  C E N T IM O J  (4 S p e s d e k o j)  K V A R A  JA R O . -  N* 27

D U O N M O N A T A  I N T E R N A C I A  G A Z E T O

Una Jaro
A B O N O  

Sm. 1.20 | Heipabono. Sm. i —

Spesmilo (Sra.) =  100 S p e c ii oj (Sd.) =  ?,50 frankoj =  2 «ilingoj «  2 markoj »  
V* dolaro =  I rablo *  2,40 kronoj aostr *  1,80 kronoj Skand (prokuro um  t).

Oni abonas ĉe la Administrejo 
8 , R u e  B ovy- I y*-beTg-, 8 , O e n e v e  (S v is u jo )

aŭ Ce Ia lokaj agentoj

D IR E K T O R O  :

H E C T O R  H O D L E R
8 ,  R n e  B o y y - C y 8 b e r j j ,  8  

G enĉve  (Sv isu jo )

ESTONTA EVOLUCIO 

de la Esperanlisto Jurnalaro

Mi estas multe pripensinta la gravegan 
demandon pri nia jurnalaro, pri ĝia eston
teco. Al mi ŝajnas, ke ĉi tiu demando 
devas esti solvata kaj sendube estos solvita 
per la vivo mem, — tamen estas interese 
laŭeble antaŭvidi la direkton, en kiu la 
afero estos iranta.

Ciu devige konsentos, ke iu ajn jurnalo 
povas fortike prosperadi kaj plene konten
tigi si‘ijn  legantojn nur, kiam ĝi havas 

sufiĉe da abonantoj, sekve — sufiĉe da 
monrimedoj. Kvankam estas certe, ke la 
ekzistado de jurnaloj mem kreas legantojn 
kaj abonantojn, tamen aliflanke oni ne 
povas nei. ke ju  pli malmulte da jurnaloj 
ekzistas, des pli multeca abonantoj povss 
havi ĉiu aparta jurnalo, —  tio-Ci estas tute 
komprenebla : demandu la jurnaleldonis- 
tojn, ĉu mi eslas prava aŭ ne... Krom tio, 
ju  pli multe da abonantoj havas jurnalo, 
des pli malkara povas farigi ĝia abonprezo, 
—  ĉi tio estas ankaŭ komprenebla kaj 

samtempe tre grava, ĉar la Esperantismo, 
demokrateca laŭ sia interna ideo, varbas 
siajn adeptojn meze de ĉiuj sociaj klasoj, 
en la popolaj amasoj, — tion ne forgesu...

Aliparte, estas nenia dubo, ke la propa-
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de niaj jurnaloj : anstataŭ tiuj lastaj, por ‘ aOtoroj kredis, ke tiuj ĉi estas blankulidoj
la propagando inter ne-esperantistoj, oni 
povas tute oportune kaj eĉ pli sukceseble 
uzi la ne-esperantistajn jurnalojn, kiuj ja 
havas pli multenombran legantaron. Tia ĉi 

propagando nenion kostos al Ia Esperan
tistaro : ĝin pagos la ne-esperantistoj... 
Eble, oni povus al m i rediri, ke la nacie- 
esperantaj gazetoj estas tre utilaj por la 
komenculoj en la ellernado de nia lingvo. 
Mi ne kuraĝas tute nei tion-ĉi, —  sed 
bonaj legolibroj, —  jam  tre multaj ekzistas 
—  povas bonege tangi por la lernantoj aŭ 
por ne sufiĉe lertaj samideanoj, — pli bone 
ol la jurnaloj. Mi tion atestas per mia 
propra sperto. Tial m i ripetas, ke la nacie- 
esperantistaj jurnaloj, meritintaj la plej 
profundan dankon de tutmonda Esperan
tistaro pro la nekalkuleble grandegaj kaj 
por ĉiam neforgeseblaj servoj, kiujn ili 
faris al nia afero dum ĝiaj komencaj paŝoj,

i

rabitaj de la sovaĝuloj; sed, krom tio ke 
tio estus tute kontraŭ la kutimo, atenta 
ekzameno montras la neĝustecon de tiu 
hipotezo. Aliuj, ne malpli blankaj, havas 
nigrajn harojn kaj okulojn. Oni vidas 
ankaŭ blankajn haŭtojn, delikate maku
litajn de bruno kaj kuprokolorajn haŭtojn 
kun blankaj makuletoj. Bimarkinte, ke 
tiujn simptomojn ĝenerale akompanas mio
peco kaj okula malforteco, S-ro Barbosa 
vidas tie formon de albinismo; kio ajn estas, 
la demando estas kontrolada kaj stu
dinda, alie ol per pafiloj I La misiistoj 
disproklamas, ke la Indoj estas maldili
gentaj kaj ŝtelemaj. Tio venas de tiu 
fekto, ke la ideoj de la Indoj pri laboro 
kaj proprajo diferencas de tiuj de la mi
siistoj. Por la enlandulo, la laboro ne estas 
abstrakta virto, sed rimedo por kontentigi 
fizikajn necesejojn 2),proprajn aŭ gentajn.

devos iom post iom cedi la lokon al jur- Pri la proprajo li ne komprenas ĝin kon-
naloj tute internaciaj. Estas memkompre
neble, ke la sinsekva malaperado de nacie- 
esperantaj jurnaloj komenciĝos de la 
landoj, kie Esperanto jam estas sufiĉe en
radikigita ; la plej junaj partoj de Espe
rantujo ankoraŭ dum kelka tempo kon
servos ilin. Mi persone estas konvinkita, 
ke tiela evolucio de nia jurnalaro estas 
neevitebla, ĉar la propagandaj bezonoj de

cerne la nutrajoj : ĉia manĝajo apartenas 
a' kiu malsatas. Okaze de nutromanko, la 
infanoj manĝas unue : tio estas privilegio 
nepre rekonata. La misiistoj multe klopo
das por enkonduki la uzadon de mono, en 
formo de valorbiletoj... elmetitaj de ili. La 
natura saĝeco de la enlandulo rifuzas tiun 
malbonan hercon, kies plibonon li ne vidas 
■C.jtere, la lndo havas tre viglan senton pri

la civilizata kaj eĉ. de la duoncivilizita 

mondo, meze de ĉiuj popolklasoj, bezonas 
laŭeble plej multenombrajn kaj plej mal
samajn propagandilojn. Montriĝis kvazaŭa 
reciproka kontraŭdiro. Kion "do fari por 
interpacigi la diversajn bezonojn, same 
gravajn kaj same necesegajn ? Mi kuraĝas 
opinii, ke la tiel nomataj « naciaj » propa
gandaj jurnaloj, redaktataj en Esperanto 

kaj en nacia lingvo, ludintaj ĝis la lastpa
sinta tempo preskaŭ ĉefan rolon en la 
disvastigado de nia lingvo meze de siaj 
samlandanoj kaj samlingvanoj, estas devi
gotaj iom post iom ŝanĝi sian fizionomion 
kaj alproksimiĝi per sia enhavo al la aliaj 
esperantistaj jurnaloj kaj fariĝi tute inter
naciaj — aŭ tute malaperi...

Kial ? —  Jen la tialo laŭ mi.

Dum la unuaj jaroj post la naskiĝo de 
Esperanto, dum la unuaj, plej malfacilaj 

paloj de ĝia disvastigado, niaj samideanoj 
havis preskaŭ neniujn propagandajn rime
dojn krom siaj personaj penoj kaj siaj 
propraj presajoj ; ĉar la esperantistoj estis 
tro malmultenombraj por fari sufiĉe efikan 
personan propagandon, oni estis devigata 
elspezadi multe da laboro kaj multe da 
mono por la eldonado de propagandaj 
esperantistaj jurnaloj kaj aliaj presajoj.

Nuntempe, dank’ al fervora kaj senlaca 
laborado de niaj pioniroj dum dudeko da 
jaroj, la cirkonstancoj fariĝis tute malsa
maj : la armeo de « pacaj batalantoj » 
estas nun grandega ; la propagando meze 
de ne-esperantistoj povas esti farata plej 
vaste, plej efike kaj plej sukcesplene per 
la busa predikado de multaj miloj de sam
pensuloj, per la fervora agado de esperan
tistaj societoj, grupoj, kluboj, per publikaj 
paroladoj, ekspozicioj kaj, fine, per niaj 
tutmondaj kongresoj. Kompare al tiaj po
tencaj rimedoj la pure propaganda celado 
de nacie-esperantaj jurnaloj senteble mal- 
grandiĝas.

Krom tio n i ĉiuj tre bone konas la gran
degan propagandan valoron de la ĉefeĉ^aj 
< Slosiloj » kaj « Tutoj » ! Cu ili ne estas 
la plej taŭgaj kaj plej efikaj preditaj propa
gandiloj ? Plie, la ne-esperantista jurna
laro, kiu eĉ antaŭ ne longe estis rilatanta 
la esperantisman movadon malkonfide, 
suspekteme kaj moke, nuntempe ŝan^iĝis: 
la plej gravaj jurnaloj de la mondo tre 
volonte priparolas nian aferon kaj multe 
ĝ in  kunhelpas. Tio estas plua kaŭzo por ne 
trotaksi la nunan propagandigan signifecon

1'Esperantismo nun estas akirintaj aliajn j I? propreco de la objektoj al li necesaj aŭ 
kaj ■ cfrTrtKeflfaftt flotnr^fcfe tra ra r u u i t a t '  n iui. Se iri nekonata aii uor li aliiaj Im ri o f--de-' k a j eĉrpii efikajn ilo j n. La gravaj Spiritaj
kaj materialaj fortoj, elspezataj ĝis nun 
por la redaktado kaj eldonado de nacie- 
esperantaj gazetoj, trovos pli indan kaj 
pli utilan aplikadon.

Samtempe, mi opinias, que sendube ni 
bezonas ian ajn ununuran, centran, perio
dan presajon por kunigi ĉiu jn sciigojn pri 
la tutmondaj progresoj de nia afero, —  
ĉi tio estas certe necesega. Tiaspeca eldo
najo , elironta eble du-tri-foje ĉiujare 
kaj enhavonta ĝeneralan, bone prilabo
ritan priskribon de ĉiulanda esperantista 
movado, povos esti eldonata de ia ekzis
tanta oficejo, kaj ĝi tute oportune ansta- 
taŭos en tiu rilato la nun ekzistantajn, 
tro multenombrajn, ĉiumonatajn nacie- 
esperantajn jurnalojn.

Mi ankaŭ estas konvinkita, ke la antaŭ- 
dirata de mi aliformiĝo de niaj propagan
daj jurnaloj faros ilin pli interesigaj, pli 
literaturaj, pli u tila j, pli Satataj de 
1 ’filsperantistaro, kaj rapide plimultigos la 
abonantaron. Cion alian faros la konkurado.

D-ro A n d r eo  F iŝ e r  (Tifuso).
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Rio-de-Janeiro, febuaro 1908.

Barossa restis dudek jarojn ĉe la 
Krichanas » , potenca gento da 

almenaŭ 8.000 homoj, konstante militanta 
kun la Brazila registaro, kiu ĉiuvintre 
sendas soldataron kontraŭ ili. Akceptite 
per sagoj, li sciis akiri ilian konfidon kaj 
ilin tute pacigis. Post kiam li konvinkiĝis, 
ke li nenion suferos, la enlandulo eslas 
rimarkinde fidela kaj dolĉa. Inter ili oni 
ne bezonas armilon *) ; eĉ, pli bone estas 
ne havi tian, por ne eksciti ilian malkon
fidon aŭ envion. Tiuj Indoj estas tre belaj 
viroj, preskaŭ senbarbaj, kaj belkoloraj. 

Granda nombro prezentas leŭkodermis- 
mon sub granda varieco de formoj. Kelkaj 
eĉ estas tute blankaj, havas blondajn 
harojn kaj bluajn okulojn. La malnovaj

*) Komparu tion kun Ia raporto de komandanto 
Ch. Lemaire en la dua kongreso Tiu oficiro diris, 
ke li trapasis Kongolandon, ne uzinte unu 
militkartoĉon.

p la n to j .  Se ia' nekonata aii por li utila 
objekto lin tentas, li prenos ĝin, sed oni 
povos ĝin redonigi, komprenigante, ke oni 
bezonas tiun objekton. S-ro Barbosa, 
ekzemple, povis rericevi siajn okulvitrojn, 
kiujn prenis de li miopa enlandulo, sed la 
Indo ne redonus ilin , se la posedanto 
havus aliajn por si. Tial la interŝanĝa 
komerco kun ili, estas tre malfacila, lli ne 
komprenas ĝian altan socian signifon, kaj 
meritis la nomon Stelistoj, kiun al ili donis 
tiuj homoj, kiuj ŝanĝis kun ili vitrajojn 
aŭ batagelojn kontraŭ kaŭĉuko kaj oro.

Kiel en la militemaj kaj nomadaj gentoj, 
la aŭtoritateco de la estro estas tre granda. 
De la d maloca » neniu povas foriri sen 
lia permeso. Li dividas Ia arbaron en t g 
landoj, difinitaj al diversaj gentaj grupoj, 
sed la Indo ne konas tiun formon de l ’aŭ- 

toritateco, kiu permesas la espluaton de la 
homo per la homo. La estro ordonas diver
sajn laborojn, sed ĉiam por ĝenerala pro
fito ; nur ne laboras la vidvinoj de la 
batalmortintoj kaj la homoj farintaj gran
dajn servojn. Tie ĉi oni devas serĉi Ia 
kaŭzon de la malamo de la Indoj al la 
misiistoj, ĉar tiuj ĉi ilin terure espluatis. 
La Jezuitoj, kiuj unue esploris tiu jn regio
nojn, elĉerpis grandajn monsumojn, sed 
multe faris por Ja morala kaj materiala 
prosperigado de la Indoj. Male, la nunaj 
misiistoj akaparas la 49/20 de la produk
tejoj, ĉu por si, ĉu por sia kongregacio. 

Otjii konas la historion de Frei Pelimi, kiu 
en Milano malfermis du firmojn por vendi 
la produktajojn de sia misio. Li ricevis la 
malfavoron de la aŭtoritatoj civilaj, kiuj 
petis por lia eksigo. Post unu jaro, li reve
nis, ne kiel misiisto, sed kiel negocisto por 
daurigi siajn fruktodonajn operaciojn. 
Cetere, la misiistoj ne plu serĉas la Indojn 
en la arbaroj. Ili sin instalas en ia forla
sita « fozenda » kaj vilaĝe kunigas la 
duoncivilizitajn ĉirkaŭajn enlandulojn. La 
preteksto estas la katekismo kaj la instruado, 
sed diras la Braziloj, «r tio estas nur por 
montri al la Angloj! » Baldaŭ la enlandu
loj devas labori, neniel pagate. Tiel sin 
prezentas al ili la bonfaroj de la civilizeco.

Kion oni devas fari por forigi tiun mal-
m m

*) Tiun senton ne havas nur la sovaĝuloj! A. 
S-ro Thomson, franca ministro de la maraferoj, 
kiu gratulis la laboristojn de la Bresta arsenalo, 
ke ili kunlaboris por la nacia defendo, la laborista 
delegito klare respondis : Se ni laboras en la 
Arsenalo, ĝi tute ne estas por la nacia defendo, 
sed por manĝi !!

luman situacion ? Por tio,longa studo estus 
necesa. Tamen, la rolo de la ŝtato estas 
ne grava, kaj estas dezirinde, ke ĝi faru 
nenion. Oni forigu ĉian monhelpon al la 
laikoj aŭ klerikuloj, ĉar oni ne scia» por 
kio ili estas uzataj. Plimalmultigi kaj re
voki la soldatarojn, kiuj kuiaĝigas la mor
tigon de la enlanduloj, kaj ĉefe oni ĉesu 
konsideri la misiiston kiel pioniron de la 
civilizado por la lndo, dum oni lin forpelas 
de la lernejoj.

• Kiam ni volas civilia enlandulojn, diras la 
Kosmo», ni unue zorgos por ilin konduki al nia 
religio : ĝi ja estas la plej malbona rimedo. Se 
instruitoj estas tiel plenaj da religiaj anlaŭjujoj, 
ke ili ne toleru alies kredojn, kiel oni del ruos au 
transformos la kredon de malkleruloj, kiuj ĝin 
ricevis de siaj gepatroj, sendube pli kredindaj ol 
la unua fremdulo. Estas rimarkinde, ke lndo 
mem, unua, montris al ni la veran vojon por 
civilizi la sovaĝul.jn. El ŝtato sovaga Indo « pury » 
venis peti de ni por siaj samgentanoj la plej 
gravan bienon : Instruado El la arbaro} de 
Parana venis Rio’n la estro de la Guaranioj. 
t Nia gento konsistas el ĉirkaŭ kvar cent homoj, 
kaj oni pelas nin kiel hundojn por preni niajn 
bienojn... Ni petas protekton, kaj la sendon de 
edukistoj, kiuj lernigos al ni kion ni netcias >.

Kelkaj personoj respondis tiun kortuman 
alvokon : ili estas tre bone akceptitaj de la 
enlanduloj kaj laŭdas ilian inteligentecon. 
Tiuj individuaj penoj ne povas sufiĉi por 
la vasteco de la tasko. Al la liberalaj spi
ritoj apartenas la zorgo helpi al tiuj belaj 

rasoj par ke ili partoprenu en la civili
zeco. Mi kredas, ke ne mankas la junuloj 
instruitaj, kiuj ĝoje irus por edukadi, se 
oni donus al ili la materialajn rimedojn. 
La junulinoj estas ĉefe kore akceptataj de 
la Indoj, kies jaluzecon ili ne elvokas. Kio 
ajn estas, la tempo venis, ke oni sendu al 
la enlandulo iun alian, ol kalabrajn pas
trojn malsatantajn aŭ . la ekleziulojn, 
kiujn Francujo fordankas.

M. V .

I T A L U J O

Udine, Marto ICO»

Letero el Italujo ne povas forgesi tion, 
kio okazas en la mondo katolika. En la 
lastaj tagoj le greka rito reaperis en Vati
kano post 6 jarcentoj da ekzilo kaj laŭ 

speciala volo de papo Pio X*. La faro de 
Pio X», alvoki en Bomo okaze de la jar
centaj festoj de S-ta Johano Krisostomo la 
altan pastraron de Oriento, signifas klaran 
emon de la Vatikano forpeli, autaŭ la mal
konsentantaj oriei taj eklezioj tiujn mal- 
komprenajojn, kiuj tiom da tempo agis 

tiele ke la greka rito rigardis suspekte la 
latinan riton ĉiam pretan ensorbi kaj detrui 
la tradiciojn ĵaluze garditajn kontraŭ la 
orienta eklezio. Nun denove antaŭ la latina 
kanto redonis la antikva greka kanto. En 

la Vatikana salonego de la beatigo la 
incenso ne estis bruligita pura, sed m ik
sita, laŭ la orienta kutimo, kun mirho kaj 
benzoino. La ŝajno de orienta rito estis 
respektita kaj honorita, sed en la pastraj 

vicoj superregis sola la figuro de la Boma 
Pontifo, kiu kuraĝe provas la kuniĝon de 
ĉiuj eklezioj en vera katolikismo. La cere
monio estis simbolo, el kiu povas sekvi 
gravega fakto en la historio, nome la 
unuiĝo de la malkonsentantaj eklezioj kun 
Bomo. Tiel efektiviĝos la plej forta penso 
de Pio Xa. La kristanaj Esperantistoj de
vas esti fieraj ĉar ili marŝas ĉe la antaŭ- 
gvardio de la Pontifo, kiu estas tiel inklina 
al nia afero: ili eĉ celas pli alten, nome 
al la unuiĝo de ĉiuj kristanoj (vidu « Es
pero katolika» kaj la dum kongresajn 
Diservojn). Cu eble tiu ĉi jarcento n® 
ekvidus la kunligon de ĉiuj mondaj religioj.

De kelkaj tagoj oni diskutas en la Depu
tataro la novan leĝon pri la instruo de la 
religio, aŭ pli bone de la kristana doktrino 
aŭ katekismo, en la unuagradaj publikaj



*  E S P E R A N T O  *

lernejoj. Gis nun regis la tiel dirita leĝo 
Casati, laŭ kiu la religia instruo estas de
viga. Lau la projekto de la ministraro, de 
nun la lokaj aŭtoritatoj havos Ja rajton 
decidi, ĉu la instruistoj devas aŭ ne instrui 
ankaŭ pri religiaj demandoj. Jam sur Ia 
jurnaloj komencigis la batalo inter liber
pensuloj kaj religiuloj pri tiu temo, kiu en 
la Deputataro elvokas fervorajn diskutojn. 
Ni opinias persone, ke la religio kiel sento 
kaj edukado devas esti farata de la gepa
troj kaj religiaj ministroj en la pregejoj 
aŭ en lokoj dependaj de la pregejoj, kaj 
ke la religio aŭ pli bone la religioj, kiel 
scienco historia de la homa penso, devas 
esti instruataj en la duagradaj lernejoj 
per spertaj profesoroj. Sed en ltalujo tute 
mankas profesoroj de religio. La katolikaj 
pastroj, generale, povas esti nur unuflan
kaj instruistoj pri la historio kaj esenco de 
la Roma religio. Antaŭ ĉio estus necese 
starigi en la universitatoj katedron de 
komparita historio de la religioj. Sekve ni 
en Italujo estas tiel malproksime de la 
enkonduko de la religio en la lernejojn, 
kiel de la enkonduko en ilin de Esperanto. 
Ni havus nur lernantojn de Esperanto 
kiam en ĉiuj aliaj landoj ekzistas sufiĉe da 
spertaj instruistoj, kaj n i denove vidos Ia 
spektaklon de fremdaj profesoroj alvokitaj 
por lernigi Esperanton, kiel en la unuaj

jaroj de la unuecigo de la regolando, oni
alvokis fremdulojn por lernigi sciencojn 
en la universitatoj. Tamen, ĉar mi okaze 
parolas pri nia afero, ni ne devas forgesi, 

ke kelkaj izolitaj personoj fervore batalas; 
m i volas aludi al P-ro Meazzini, kiu donis 
plenan ital.-esp. vortaron, al P-ro Lusana 
kiu elirigis originalan tre laŭdindan gra
matikon, kaj al P-ro Giambene, kiu nun 
aperigis novan monatan gazeton ne malpli 
^atindan ol liaj antaŭaj verkoj. Sed tiaj 
homoj estas bedaurinde maloftaj.

El ltala kroniko mi volas elĉerpi alian 
malgrandan, sed simptoman, fakton. En 

Piemonta vilago simplanima pastro vendis 
al ruza fremdulo du antikvajn lignajn 
statuojn po 24 0  Sm. kaj senmalice fanfa
ronis la bonan negocon, kiu al li permesis 
aĉeti kelkajn pli necesajn ornamajojn por 
la pregejo. La juga autoritato, ĉiam tre 
vigla kiam sin prezentas malgravajoj, du
foje procesis la pastron kaj lin kondamnis 

je monpuno de 4 Sm. kaj al la elspezoj. La 
jurnaloj estas ĉiam plenaj da plendoj pri 
la elmigro de artaj objektoj el Italujo. La 
▼endo de arta propraĵo al fremduloj estas 
krimo en Italujo I Sed neniu parolas pri la 
starigo de la instruado de arto kaj de ĝia 
historio en la duagradaj lernejoj, kvankan 
la konoj pri la artajoj almenaŭ de lia pa
trujo devus esti intelekta propraĵo de ĉiu 
bone edukita homo. Do oni pretendas kon

servi al la patrujo objektojn, kiujn la plej 
granda parto de Ia patrujanoj ne nur ne 
scias ŝati, sed ne eĉ scias koni aŭ distingi, 
kaj oni pretendas senigi je ili la fremdu

lojn, kiuj montras konon pri la artajoj de 
antaŭuloj. Sub tiu ĉi lego oni ne devas 
serĉi la amon al la arto kaj al la enkon
duko de arta sento en la popolo, sed nur 
la profiton kaj Ia spekulacion I

Oni rememoras, ke ni Italoj pretendis 
kaj pretendas aukoraŭ porti la civilizadon 
en la Afrikan kontinenton, sed tie ni de 
tempo al tempo ricevas severajn lecionojn, 
kaj imperiestro Menelik tre bone scias 
spili monon al siaj eksprotektantoj kiel 
rusa advokato al naiva kliento. La kolonia 
aventuro, kiu dependis de nescio pri geo
grafio kaj W[matologio de Afriko, kostis al 
Italujo neKalkuleblaju «.'agrenojn kaj ho
majn virojn, kostis multe da milionoj kaj 
ankaŭ nun 5 milionojn jare kvankam en 
paca periodo. Sed gi postulis ĉiam multe 
da vortoj kaj inko,, eble pli da inko ol ĝiaj 
sekaj riveroj enhavas da akvo. Ankaŭ la 
lastajn tagojn la Deputataro diskutis pri 
Benadiro, pri Ia kolonio-fantomo, kies in
ternlando neniam estis okupita Fine, oni 
scias, ke Menelik atendas la oportunan 
momenton par havigi al si komercan 
elfluon sur la india Oceano en formo de 
haveno.

L. Te l l in i .

i
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Varsovio, Februaro 1908.

La aliproprigo de Polaj bienoj en Orienta 
Prusujo, aprobita jam de unu el la Cam
broj elvokis, kiel ni jam scias, protestojn 
ne nur de ĉiuj Poloj, sed ankaŭ de ĉiuj 
honestaj kaj liberalaj homoj. Tiu protesto 
estas nur, propredirante, morala, sed krom 
ĝ i Poloj penas organizi proteston pli rea
lan, kiu faros la novan legon malopor
tuna por la germanlande industrio. Mi 

parolas pri la bojkoto de germanaj fabrika
joj, varme proklamata kaj subtenata de

Ttuta pola nacio loganta sub la rusa kaj 
aŭstria sceptro ; jam estas organizitaj kel
kaj ligoj kaj societoj por klopodi pri forigo 
de germanaj produktoj el ĉiuj polaj ven
dejoj, pri anstataue de ili per naciaj aŭ 
negermanaj fabrikajoj. En tiu celo oni 
penas rilati kun aŭstriaj, hungaraj, 
bohemaj, svisaj kaj anglaj industriistoj 
kaj komercistoj, prezentas al ili, ke Po
lujo estas tre bona vendejo por iliaj 
artikoloj, konvinkigas, ke oni devas sendadi 
vojagistojn same kiel faradis tion germa
noj, dank’al kio poloj preskaŭ ĉiam ĝis nnn 
acetadis ĉe ili, unuvorte ke ĉiuj ekster
germanaj komercistoj penu konigi kun 
Polujo kaj kun giaj naturaj produktoj. 
Londona korespondanto de * Kur 
ŝawski » priskribas sian interpara 
ĉefo de komerca domo angla E. A. Leve- 
tus and G-o. El tiu ĉi interparolo mi citos 
nur kelkajn frazojn klarigantajn, kiel 
Angloj mem rigardas nian bojkoton.

celis la Prezidanton de Argentina Respu
bliko, kiu, oni tion rememoras, forperme
sis la Parlamenton pro gia obstrukcado. 
Ambai! atencoj estis senfruktaj kaj nur 
montris, plian fojon, ke la regeco estas io 
danĝerega kaj neenviinda.

La agitemuloj en politiko internacia 
esperis, ke la letero privata de imperiestro 
de Germanujo al angla ministro de mara
feroj elvokos grandegajn konsekvencojn. 
Tiu afero, kiu unue ekscitis grandan 
scivolon, estis poste reduktita al pli mal
gravaj proporcioj, sed eĉ plimalgrandigita 
ĝi povus esti malhelpajo por daura vivo de 
Ia liberala ministraro, kies situacio jam ne 
estas tiel fortika kiel promesis ĝia pli
multo.

La Parlamento de Prusujo definitive 
akceptis la legon pri la aliproprigo de la 
polaj bienoj, malgraŭ forta kontr.iŭstaro eĉ 
de konservativuloj. Tiu lego, pri kiu kan-

............ celiero Bulow diris, ke ĝi estos uzata nur
« Fosetante ĉiu jn kaŭzojn, kiuj insti I malofte, estas escepta lego, kiu kondukos

er \var- 
on kun

gis Polojn komenci la bataladon kontraŭ 
komerca monopolo de Germanujo diris 
la direktoro — laŭ mia opinio, Polujo tiom 
gajnas dank’al interrilatigo kun aliaj lan
doj, ke tio sola povas esti garantio de 
sukceso de la bojkoto. Ni prenu ekzemple 
terkulturilojn. Gis nun vi estis importan
taj ĉion el Germanujo kaj Germanoj aukaŭ 
ĉion, kion vi produktis estis prenantaj por 
eksporto. Sed tiuj ĉi produktoj ne estis 
dedicitaj por germanaj vendejoj sed por 
la anglaj, dank'al kio nur germanoj estis 
multe gajnantaj, sed ne poloj kaj angloj. 
Per interrilatigo senpera ni povus ricevi 
ambaŭflankajn profitojn, foriginte ia per
iston, kiu plej grandan parton de super
kosto konservas por si mem >. Aŭ ni prenu 
alian ekzemplon : Aŭstralio ne povas pro
dukti tiom da trifolio, kiom tiu ĉi terkul
tura lamio bezonas. Sola liveranto de gi 
estas Polujo, kiu dank’al sia mola klimato 
kaj grandaj terkulturaj teritorioj tute mo
nopolis liveradon de tiu ĉi artikolo Aŭs- 
tralion. Kiamaniere oni arangas gis nun 
tiun komercadon ? Jen, tutan provizon de 
la trifolio aĉetas en Polujo germanoj, 
liveras gin per Hamburg aŭ Dantzig Lon
donon, kaj de tie gi iras al sia celo. Sed 
oni povas arangi tion tiamaniere, ke la 
pola trifolio dank’al interrilatigo senpera 
kun anglaj komercfirmoj estus liverata per 

Triesta aŭ Odesso rekten Aŭstralion. evi-

nur al tio, ke la intergentaj malamoj pli 
akrigos kaj ke, anstataŭ kunligi du kune 
vivantaj gentojn, oni starigos inter ili 
dikajn murojn, k iu jn la tempo ne facile 
detruos.

La Itala Senato finis la aferon Nasi per 
negrava kondamno de 1’eksministro ; kel
kaj tumultoj okazis en Sicilio, sed generale 
la landanaro favore akceptis tiun infor
mon. La Deputataro fervore diskutis la 
demandon pri la religia instruado en la 
unuagradaj lernejoj, kiu, kiel kutime, elvo
kas flamojn disputojn inter klerikaloj kaj 
an tik le rika^ .

En Ekstrem-Oriento, nova konflikto oka
zis inter lim ujo  kaj Japanujo, sekve de 
sekestro de Japana Sipo. Versajne, Hinujo 
cedos al la postuloj de sia potenca najbaro 
gis la momento kiam, dank’al tiu najbaro, 
gi farigos sufiĉe fortika por kontraŭstari 
al giaj trudaj pretendoj.

A. R.

La Faktoj

17. Februaro. — Fin-lando. — Guberniestro 
Gerhard eslas anstatauitade G-lo Bekmann.

Teheran. — La Parlamento petas la eksigon de 
la ministro de Timemaj aferoj kaj malaprobas la 
politikon de ia ministraro.

18. Pittsburg (U. S. A). — Superakvado en la

tin te  ^ ia sp e c a jn  perojn kaj s u p e r f l u a j n — . La teatro estas detruata de
brulado.

19. Romo. — La Deputataro komencas la dis-

trioble pli kara, ol gi estis en la momento I 
de vendado en Polujo. Ni povus ankoraŭ 
citi milojn da tiaj ekzemploj, sed tiuj jam 
suficas por montri ke la bojkoto estas iaŭ- 
dinda laŭ vidpunkto ne nur de Poloj.

Oni povus nin demandi, kial do vi tiel 
longe toleris germanajn komercajojn kaj 
nur nun vi serĉas aliajn ? Unue, homoj 

ordinare kutimas al io, kio ne estas malo
portuna kaj donas iajn certajn profitojn, 
kvankan malgrandajn. Jam unu fojon 
enirinte en komercajn rilatojn, eslas iom 
malfacile ftangi ilin. Sed nun germanoj 
mem senapatiigis polojn. Due, germanoj 
memorante pri siaj aferoj sendadis Ciujare 

tiom da agentoj, vojaĝistoj, prezaroj kaj 
anoncoj, proponadis tiel oportunajn kon

dicoj n por vendado, kion faris nek angloj, 
nek svisoj, nek francoj, keaCetado ĉe ili Saj
nas tute natura. Trie, sufice granda mal
helpajo estas la lingvo. Preskaŭ ĉiuj ko
mercistoj polaj parolas germane, malpli 
multe — france, plej malmulte —  angle. 
Dank’ al tiu ĉi manko, komercisto pola 
al veturinte Londonon, prenas gvidiston, 
ordinare germanan aii parolantan ger
mane, kiu pri polaj komercaj rilatoj havas 
nenian impreson kaj kiu ordinare kondu
kas la komerciston tien, kie li mem rice
vas la plej grandan procenton. Tiamaniere 
plej granda parto de modaj artikoloj estas 
acetata Ce detalistoj por prezo almenaŭ 
50 o/o pli alta, ol tio estus ebla dum la 

aĉetado ĉe la produktantoj. Sed ni ja estas 
esperantistoj, ni havas konsulejojn, ni 

devas do nur pli fervore varbi amikojn al 
nia lingvo, montrante ĉiujn tujajn profi
tojn, kiujn ni kaj niaj samlandanoj povas 
pro tio ricevi.

Ta d a .

kostojn de la transporto. La samo okazas
kun Galicia tervakso, kiu trairinte Vienon , . ,  . , .

kaj Berlinon estas en Londono almenaŭ K m e f o "  e"  '“
20. Parizo. — Advokato Barboux okupas en 

la Franca Akademio la lokon de B rune lle .
Peterburgo. — G-lo Stoessel, defendinto de 

Port-Arthur, estas mortkondamnata.
Deiron (U. S. A .). — Uragano duonruinigas la 

urbon.
‘21. Callao. — La Usona ŝiparo metas ankron 

en la haveno.
22. Toulono. —  Perfidinto Ulimo estas kon

damnata je eterna malliberejo.
23. Peterburgo. — Malfermo de la kongreso de 

la Veraj Kusoj.
24. Romo — Eksministro Nasi estas kondam

nata je 350 lagoj de malliberejo kaj je la elspezoj.
25 Sicilio. — Popolaj manifestadoj pro la 

kondamno de Nasi.
27. Rotno. — La ministra propono pri la religia 

instruado en la lernejoj eslas aprobata.
Berlino. — La leĝo pri la aliproprigo de la polaj 

bienoj estas aprobata.
2S Teheran. — Atenco kontraŭ la regnestro;

3 soldatoj mortigitaj.
Cobourg. — Edzigo de princo de Bulgarino 

kun princino Eleonoro Reuss.
Londono. — La Deputataro aprobas la projek

ton por la vocdonado de la virinoj.
Buenos-Aires. — Atenco kontraŭ la Prezidanto 

de 1’Kespubliko.
29. Loeischberg. — Lavango falas sur hotelon;

l i  mortintoj.
Vieno. — Mortas la fama kantistino Lucca. 
t Marlo — Makas. — La Kinoj sekestris japa

nan vaporŝipon kun armiloj
Hindujo. — La angla militiro kontra^ gento 

Lakka estas finita per la submeto de la ribelintoj.
3. Makfdnufo. — La turka soldataro detruas 

bulgaran bandon.
•i CoUmgvood (U S. A.). —• Terura brulado de 

lernejo; 200 pereintoj.
5. Romo. — Malfermo de Europa konferenco 

pri la fervoja servado 
Meiningen. — La kortega teatro estas detruata 

de brulado.
A. T e l l i n i .

Kroniko Politika

Sukcesinta atenco elvokas kelkajn mal
sukcesontajn atencojn : tio jam estis 
diversfoje konstatita "kaj denove remon- 
trigis en la lastaj semajnoj. Ne longan 
tempon post la mortigo de Ia reĝo de Por
tu g a lio , bombo estis «etita kontraŭ la 
regnestro, kiu regas la agitatan kaj duon- 
revolucian landon nomatan Persujo ; alia

Niaj enketoj
La Ju g a  o rg an iza d o  !)

II.

(Internacia Societo de la Esperantista jJuristoj)

Malgraŭ, ke de la jaro 1873« la sistemo ekvita 
kaj la sistemo de la komuna legaro eatas kunfan
ditaj per leĝo, kiu ordonas, ke tie la du sistemoj 
diferencigas, la reguloj de l’ekvita sistemo supe
ru tiujn de Talia sistemo., en la praktikado la da 
sistemoj kuradas flanko Ce fianko. La Fako Kan
celaria administras la ekvidan legaron; la Fako 
de la Benko de la Rego lpri kiu mi nun ekparo
los) administras la komunan legaron, donante la

I) Voir Esperanto, N- 25.

superecon al la ekvita le 'aro nur kiam la du sis
temoj interbatalas Kio, do, estas la komuna le
garo ? Por mia nuna celo difinas gin kiel, tia par
to de la angla legaro, kia ne estas ekvita. Sed mia 
difino ne estas tute adekvata, car la esprimo 
mem estas dusenca k .j uzata de la anglaj legos- 
ciencistoj ne tre difinite.

La Benko de la Reĝo kombinas en si tri antik
vajn tribunalojn, nome la Judejon pri Ordinaraj 
Procesoj (Court of Common Pleus), la Ju gejon 
pri Fiskaj Aferoj < Exchequer Court i kaj la mal
novan judejon nomitan The King’s Hench (Ia 
Benko de ia Rego, tiel nomita ĉar antikvatempe 
la Rego mem prez dis) Gia jugistaro konsistas 
el la Cefa Judisto the Lord Chi^f Justice) kaj 14 
a la j judistoj. Ordinare la jugistoj sidas aparte 
sed kelkokaze duope kaj triope.

La specialaj povoj de la malnova Benko de la 
Re >o estis : — gi tenis ('.iujn malpli superajn jo
gistoj ri en la limoj de ilia aŭtoritateco kaj povis 
ordoni, ke iliaj procesoj estu transdonataj al s i; 
gi agis kiel intendanto super Ciuj c iv ia j korpo- 
aacioj; gi ordonis al la magisi ratoj kaj kelkaj 
aliaj oficistoj, ke ili faru sian devon; gi protektis 
la liberecon de la regato; ĝi okupis sin pri kri
maj kaj ankaŭ civilaj procesoj (gian kriman fa
kon mi pritraktos en sekvonta Capitro i; gi havis 
generalan povon pri Ciaj procesoj inter reganto 
kaj regato, krom n a i actions (v. malsupren), sed 
gi ne okupis sin pri fiskaj aferoj. Al tiuj funk
cioj estas aldonita la povo por direkti la admi
nis! radon de la havo de la bankrotulo, sed kutime 
estas, ke aparta jugisto sin okupas sole rilate al 
tiu Ci fako

La malnova Jugejo pri Ordinaraj Procesoj ha
vis forton pri procesoj inter reganto kaj regato 
sed precipe pri tiu speco nomita reai achons t. e. 
procesoj, per kiuj oni pretendas esti la havanto 
de teranoj kontraŭ tiu, kiu ilin posedas.

La nomo de la Jugejo pri Fiskaj Aferoj sufiĉe 
klare difinas gian rolon.

Tiuj tri tribunaloj estis en la jaro 1875« kunigi
taj sub la nomo de la Benko de la Rego kaj la 
povoj kaj devoj, kiujn la Parlamento donis al ili 
de tempo al tempo kaj kun la povoj kaj devoj, 
kiujn la tri jugejoj estis akirintaj, kelkafoje sen
rajte, dum la estintaj cent jaroj La tiel fondita 
Jugejo ordinare sidas en Londono, sed de tempo 
al tempo, Ciutrimonate au Oiusesmonate, gia 
jugistaro veturas tra la provincoj, sidanta en la 
Cefaj urboj en Ciu provinco por audi procesojn 
civilajn kaj ankaŭ krimajn, kiuj devenas de la 
diversaj provincoj. Tiujn kunsidojn oni nomas 
/Issiz&s (asajzez), kaj tiel pravigas la diro, ke en 
en Andujo la |usteco estas alportata al Cies 
pordo. La Kancelaria Fako tamen, ĉiam sidas en 
Londono, sed gi kelkafoje ordonas, ke la jugisto 
de la Rega Benko decidu pri demando koncer
nanta fakton dum li estas veturanta en la pro
vincoj.

Tiu stranga miksajo, la Probate, Divorce and 
Admiralis/ Division havas unu prezidanton kaj 
unu jugiston. Gi konst .tas la fakton, Cu aŭ ne 
mortinto mortis kun au sen testamento kaj donas 
aŭtoritatecon al tiu, kiun gi decidas esti la vera 
testamento de la morti nto (t . e P robate) . Paren t eze, 
la angla notario tute ne respondas al la konti
nenta notario. En Anglujo ia skribista^ povas 
redakti testamenton por ia malklero, kaj poste 
ofie envenas la P rabate Jugisto por decidi 6« 
la testamento taŭgas, kaj la Kancelaria jugisto, 
sekvas lin por interpreti ia sencon de la testa 
mento ) En tiu Jugejo oni jugas ankaŭ ori maraj 
kaj ŝipaj aferoj (t. e. Admiradi/', kaj pri Eksed
zigo (t. e. Divorce) Hieraŭ la jugisto ordonis, ke 
testamento estu nuligata pro troa influo sur la 
testamentinton ; hodiaŭ, h kondamnas vaporŝi- 
pan kompanion, ke ĝi pagu kompen-ajon pri evi
tebla kolizio; morgau, gi diros al edzino, kies edzo 
estas ba inta Sin Itaj ne estas restinta fidela al 
ŝi, ke ŝi estos liberigata de la edzineca ligajo, kaj 
ke la edzo pa«u al ŝi flksotan sumon Kiu, kro» 
Angio, kunmiksus tiajn malsamajn aferojn?

La Apelacia Judejo havas ses jugistojn, kiuj 
sidas triope, sed krom tiuj ses jugistoj la Prezi
dantoj de la aliaj jugejoj, la Gefkancelariisto kaj 
la eksĉefkancelariiŝtoj havas ankaŭ la rajton 
kunsidi en tiu ĉi jugejo Gi estas pure apelacia 
jugejo, kaj tie ĉi oni neniam a ildas atestantoj n aŭ 
havas la helpon de jugantaro. Gia prezidanto 
estas the Masler of lhe Rolis (Gardisto de la ar
ovoj) Tie estas jugataj apelacioj de la Provin
ca! Jugejoj kaj de la Alta Kortego de Justeco.

Ordinare la procesataj akceptas la jugon de 
1’Apelacio nome la Domo de la Nobelularo 
(House hof Lords; Haus ov Lordzi. Tiu Ci 
jugejo estis ankaŭ parto de la legdonantaro, kaj 
antau la jaro 1876» ĉiu nobelulo, kiu bavis la 
rajton kunsidi kiel legdomanto, havos ankaŭ la 
rajton agi kiel jugisto, eĉ kvankam li lute nesciis 
la Rosciencon. Sed p^r lego de 1876 a la nobe
lularo fordonis tiun Ci rajton, kaj nuntempe nur 
Ia Gefkancelariisto, kvar apelaciaj jugistoj kaj 
nobeluloj, kiuj jam agis kiel jugistoj en supera 
jugejo havas la rajton jugi pri apelaciaj proce
soj eo tiu Ci jugejo, kie estas aŭdataj ne nur 
anglaj apelacioj sed ankau irlandaj kaj skotaj.

Kompreneble la procesanto mem povas kon
duki sian proceson en ĉiuj jugejoj, sed ordinare
li dungas solicitoron, kiu komencas kaj elsekvas 
ia proceson. Tamen la solicitoro povas agi kiel 
advokato nur en la provincaj jugejoj. Oni bezo
nas advokaton (barrisler-at-luio) por pledi enla 
P lejsupra Juga Kortedo. La advokato kaj ^ so li
citoro kunkonsilas por decidi pri la formo de 
la komencita proceso, la proceduro, la pruvo
t a j  kaj atestontoj, sed estas kontraŭ la profesia 
moro ke la procesanto dungu advokaton sen
pere. La procesonta dungas la solicitoron, kiu 
siavice laŭbezone dungas la advokaton,

En Ciuj neapelaeiaj jugejoj Ia procesanto povas 
peti, ke lia proceso estu jugata de jugisto kun 
jugantaro, sed en la Kancelaria Fako 'Mgo sen 
ugantan) estas la pli ofta. Kiam la jugisto havas 
a helpon de jugantaro, li estas la sola decidanto 
pri juraj demandoj, la jugantaro decidas nur 
demandojn pri la faktoj.

Fine, antau ol mi traktos en sekvonta Capitro 
pri la prikrima jugado, mi devas averti la legan
ton, ke tius*izo de nia civila juga organizado 
estas necese neplena; ne estas eble, en mallonga, 
artikolo, ordigi la Kaoson de nia legaro, ĉar la 
ventoj de 1’aero havas pli da sistemeco kaj orga
nizeco ol gi.

John E l l i s ,  solicitoro, Leighley Vicpresi
danto de I. S. E. S. por Anglujo.

i



*  ESPER A N TO  *

ESPERANTO
lnternacia Esparantigo organizo

La jenaj grapoj elektis delegitojn por la Inter
nacia Esperantista Organizajo, nun en fondado :

12. Avignon (Francujo).— S-ro P-ro Champion.
13. Debreczen ( H ungarujo ) — S-ro Rudolfo 

Rajczy
14. Bourg (Francujo). — S-ro Th. Rousseau ; 

S-ro Bernot.
15. Beaune (Francujo). — S-ro D ro Vesoux ; 

S-ro D-ro Kromageot.
16. Lausanne (Svisujo) — S ro A. Andre&ssian. [
17. Carlshamn (Svisujo). — S-ro O F ilieto jn .
18. Limoges (Francujo) — S ro Evrot.
19 Zurich (Svisujo). — S-ro Muschamp.
20. Anvers (Belgujo). — S-ro Fr. Schoofs ; S-ro

FI le |{0c)(
SI. Enkiltuna (Svedujo).— S-ro H. HolmstrOm.
82. Huy (Belgujo) — S-ro A Landenne.
83. Philippeville (Algeria — S-ro Ch. Roux.
84. Levallois-Perret (Francujo). — S-ro C. 

Rousseau
25 Nanci/ (Francujo). — D-ro Noel; P-ro Ma- 

re6quelle.

multaj specialistaj societoj (pli ol 35 jam anon
citis) ; oni ankaŭ laŭeble agos por eviti ilian 
koincidon; la tago 26* estos Universala Festa 
Tago kun vojago al bela Saksa Svisujo.

E S P E R A N T O  P R A K T I K A

MOVADO ESPERANTISTA

Ni ricevis multenombraj n fidelecaj n deklaraciojn 
de diverslandaj grupoj Esp rabistaj. La Ioko 
inankas al ni por represi ilin tute, sed ili Ciuj 
eslas redaktitaj Iau Ia sama spirito : ĉiaj subitaj 
ftanĝoj aŭ perdekretaj plibonigoj estus en nuna 
tempo treege dangeraj por nia lingvo, neniu 
havas la rajton trudi reformojn al la Esperantis
taro, nenio certigas nin ke la proponitaj danaoj 
estus por ĉiam finitaj, la projekto de Ido ne estas 
pli bona, aii eĉ estae pli malbona ol Esperanto, 
ĉia grava reformo forprenus de ni la konfidon de 
la publiko kaj neebligus ĉian postan propagan
don por lingvo internacia. Inter la plej interesaj 
el tiuj tagordoj, ni citu tiujn de la grupoj en 
Beziers, Limoges, Firminy, Malto, Reichenberg, 
k. t. p .; nur la belga grupo Verviers voĉdonis 
deklaracion favoran al la Delegitaro. Cetere, la 
momento de maltrankvileco pasis, kaj la Esperan
tistaro pli kurage ol iam laboros laŭ nia ĝisnuna 
▼010, spertinte la profitojn, kiujn ĝi ricevis el tiu 
ekskurso sur Ia kampo de r  teorio kaj lingva 
diskutado...

N o t in d a jo j.

Francujo: En Lyon, vigla propagando ĉe la 
floldaiaro. En Parizo, oni klopodas por enkonduki 
Esperanton en la policanaron. —- Britujo : La 
tiujara kunveno de la Brita Asocio okazos dum 
Julio en Edinburgo ; pro tio ĝi estos kvazau 
nacia kongreso; nebrilaj samideanoj estas kore 
invitataj. — Danujo : Fondigis Dana Esperantista 
Ligo, laŭ la modelo de la naciaj societoj. — 
Bohemulo: Novaj grupoj en Tabor, Krai kaj 
Prosteso* ; movado ĉiam tre vigla. — Svisujo : 
Esperantista Festotago okazos en Genevo la 2“  
kaj 3“  de Majo; oni klopodos por doni al ĝi 
iom vastajn proporciojn. — Usono : El letero de 
S-ro Privat en « la Revuo » ni eksciis pri la 
grandegaj progresoj de nia afero ; ĉiutage fendi
gas novaj grupoj, kursoj, k. t. p. — Cilio : Niaj 
Sudamerikaj samideanoj fondis: « Cilo Esper. 
Asocio, kun monata organo ; jam estas 402 socie
temoj — lnd>o : Nia fama triano Pollen faras 
sukcesan propagandan vojagon tra Indio kaj 
Mesopotamio ; kelkaj Indiaj estroj Sangis la kon
gresan garantion en definitivan donacon ; la 
Divano de Palanpur donis 1000 Sm al Ia B. E. A.

Kongreso.

La kongreso okazos de la 16* ĝis la 22* de 
Aŭgusto La kolizajou (5 Sm) oni povas de nun 
sendi al la kasisto tBankhaus Arnhold, Waisen- 
hausstr., 20, Dresden). Konforme al la esprimitaj 
deziroj, la nombro de la agadaj kunvenoj estis 
plimalgrandigita por permesi la kunsidadon de

E s p e r a n to - K o n s u lo j .

Novaj Konsuloj estis elektitaj en la jenaj 
lokoj :

Opatovice n/L  ( Bohemujo-Aŭstrio). — S-ro 
K -E. Krupka, komercisto (Esp -Of.).

M adrid (Hispanujo). — S-ro i. Perogardo; 
vickonsulo : S-ro P. Rodriguez. — E8p.-Of. : 
Strato Markizo de Ia Ensenada, 4.

New-York (Usono). — S-ro Revel& K°, 158, | 
Fifth Av. (Esp.-Of).

Marcilloles (Isere-Francujo). — S-ro Charn- 
pelay & Fils.

La Marseille'a grupo eldonis tre bonan folie
ton, sur kiu oni povas legi la informojn, kiuj estas 
la plej utilaj al la Esperantista fremdulo (Esp.- 
Oficejoj, Esp.-Hoteloj, Esp.-Kunvenoj, vidindajoj, 
k t. p.). Tute imitinda!

E speran tis ta}  vo jago j.

Avizo grava. — Laŭ leteroj kaj poŝtkartoj 
ricevitaj, multaj personoj prokrastos sendon de 
siaj postuloj ĝis kelkaj semajnoj antaŭ la foriro. 
Ne agu tiele. Nur fruaj postuloj, ebligante alvo
kadon de kunvojaĝantoj, fruan grupigon, longan 
kaj seriozan preparadon, neprigos efektivigon de 
la plano preponita. Kontraŭe, prokrastintoj devos 
akcepti vojagon jam preparitan kaj forlasi kel
kajn el siaj deziroj, aŭ eci ne trovos kunvojagan- 
tojn. Do. tuj k am vi pripensos vojadon farotan, 
sendu vian postulon, eo provizoran ; vi plipreci
zigos kaj korektos ĝin dum la pretigado. Atentu 
al la mirinda fleksebleco de nia organizo, kiu 
taugas por (-iuspecaj vojagoj : vojagoj por ple
zuro. scienco, belartoj, ciuspeca! sportoj; ekskur
soj ; iro al kongreso ajn, vizitoj de ekspozicioj, 
k .t .p . Plie, oni povas kiel vojaĝanto aŭ kiel 
gvidanto partopreni Cu al la tula vojago, ĉu al 
parto ajn eo malgranda. E*zemple, en preparo 
laŭ postuloj : Biciklota kaj fervoja voj ngo (eĉ 
eble motocikla) de la Lyo'i’a regiona al la Dres
dena Kongreso-Piedira kaj fervoja vojago de la 
Lyon’a regiono tra Germanujo, Austrio , Svisujo, 
Italujo dum augusto aŭ septembro.

Houssais (lycee de Bourges, Francujo).

K o n e - c o .

F E L I E T O N O
P IO N 1 R  O

Elihu Burritt estis naskita la li*  de decem
bro 1811 en Bridgeport en la nordamerika 
unuigita Stato Gonnecticut.

Kune kan naŭ gefratoj li devis diligente labori 
de la infaneco.

Kiam la patro malsanigis, la mizero envenis 
en la hejmon de Elihu. Sed en la tago li laboris 
por la familio kaj en la nokto li maldormis por 
la malsanulo

Kiam la patro mortis, la deksesjara Elihu 
farigis forgisto. Baldaŭ fariginte lerta pri sia 
metio, li ankaŭ volis ĉerpi sciadon el libroj 
La martelego kaj la libro restis liaj amikoj Post 
penoj kaj multespecaj okazintajoj li farigis 
majstro en scienco, komprenante tridekon da 
lingvoj samtempe kiam li daŭrigis labori kiel 
forgista submastro Kaj dume li farigis sene
gala apostolo por la paco.

Cia venko de malfacilajo) plaĉis al Elihu 
Burriit. La herooj de 1’antikva tempo jam frue 
flamigis lian fantazion kaj ankoraŭ longtempe 
poste la heroajoj sur sanga batalkampo estis 
objektoj de lia admiro. Sed per siaj historiaj, 
geografiaj, filozofiaj kaj astronomiaj, ne malpli
ol siaj lingvaj esploroj li iom-post-iom levigis al 
vasta vidajo de rmondo kaj farigis amiko 
de paco.

Siajn pacifismajn ideojn disvastigis li ĉien 
en Ameriko. En urboj krtj vilagoj, ĉe la plej 
malproksimaj kolonioj ĝis al la dornaĉoj de 
1’arbaranoj, ne malpli ol en la domoj de influaj 
kongresanoj ĉie aperis tiuj ĉi elsendiloj de la 
paco, kiuj fine transflugis ankaŭ la maron al 
la malnova mondo.

Indiferenta pri la moko kaj la persekutoj de 
la kontraŭstaranloj, li sencese laboris ankaŭ 
per la viviga vorto kaj fondigis societojn por la 
paco ambaŭflamke de la Oceano.

En la komenco de 1847 Burritt venis al An-

La jenaj firmoj korespondas per Esperanto :

Zurich (Svisujo). — A. Waltisbŭhl (skribmaŝi- 
noj. mebloj). P K.

Marcilloles (Isere-Francujo).— S-ro Ghampe- 
lay & fils (grenoj). P. K.

Frankfnrl-at-M. (Germanujo). — Auskunftei 
Merkur lncasi < komercoformoj). K.

Leipzig (Germanujo). — Allgemeine Deutsche 
CreditAiistalt (banko). P. K. — Georg. Nitzke& K° 
(kolora porcelanpresejo), Brŭderstr., 59. P K. —
E. Zschaubitz (korsetvendejo), Johannis jlatz, 3. 
P. K. — H. Aurich Reudnitz, O itstr, 13, (karto- 
najoj). P. K. — Dr Trenkler & K0 (arta presejo), 
Eichstarttstr.

Zoblilz (Germanujo). — Sŭchsiscbe Serpen- 
tinstein, Gesellschaft. P. K.

E spe ran to  k a j V ir ino j.

Sub tiu ĉi nomo kaj laŭ iniciato de ceteraj 
sinjorinoj interesitaj je la helplingva afero fondi
gis en Kopenhago la 2t** de novembro 1907 in
ternacia virina unuigo, kies celo estas disvastigi 
sciigon pri la helpa lingvo, kaj tio estas farata 
precipe per senpagaj paroladoj kaj kursoj ; 
multaj sinjorinoj eslas fervore okupataj je tiu 
laboro. Tiel la lertega ktj energia estrino de 
« Dana Esperanto - Oficejo » F-ino Gunvar 
Monster kiu estas la animo kaj ĉefa motoro de 
la virina unuigo nelacigeble daŭrigas siajn pa
roladojn, el kiuj ŝi jam faris pli ol 40. On. 
intencas organizi en la unuigo diversajn sek-

ciojn ekz. : por « Ruga ^ruco * la « Abstinen- 
afero », k. t. p. Ciu sekcio havos sian komitaton, 
kaj poste la komitatoj havas la internacian 
federacion de la komitatoj.

Lu unuigo estas juna, ĉar gi estas starigita 
nur antaŭ 3 monatoj, tamen jam pli ol SUO 
sinjorinoj sin enskribis, kaj ĉiam alvenas novaj 
anoj. La membroj ricevas sciigon pri la no- 
vajoj konserne la afero dum la monataj kunve
noj. kiuj okazas en belaj ĉambroj en unu el la 
ĉefaj urbaj hoteloj, kie oni estas tre bone, kaj la 
lastan monaton organizigis la unua virina 
horo sub la direkcio de la famkonata kantistino 
F-ino Fanny Goetze Ni invitas ĉiujn sinjorinojn 
aliĝi al nia virina unuigo, kaj ni bone povas 
fari tion, ĉar la jarkotizajo nur estas I krono 
(e. t/2 Sm.).

Oni sin enskribas ĉe la sekretario Fraŭlino 
Gunvar Monster, kies adreso estas : Dana Espe
rantista Oficejo, 5 , B. Osterbrogade, Kopen
hago, Danlando (Danmark).

Ina Funch.

KO R ESPO N DAJOJ

E s p e r a n t i t a j  G a *  t  t a  b lo j .

Antverpeno, marto 1908.

Estimata Sinjoro Direktoro,

Mi permesas al mi submeti al via legantaro 
la proponon de Esperantistaj Gisttabloj. kiun 
mi jam faris en n» 56 de s Belga Sonorilo *>.

La utilo de tiaj kunvenoj estas ja  nedisku
tebla :

le Nur interparolante Esperante, la gastta- 
blanoj tuj esprimas sin lerte kaj flue ;

2® Ili sci'gas Ia aliajn klientojn de ia trinkejo 
pri la ekzisto, la parolebleco kaj la beleco de 
nia lingvo;

3* Vojagantaj samideanoj el iliaj urboj au 
landoj trovas ĉe gasttablo Esperantistan hejmon;

4e Uti eco p>vas tiamaniere kunigi kun agra
bleco : ludoj, kantoj, ekskursoj, k. t. p.

Cu estas grava afero starigi gasttablon ? 
Tute ne I

En ĉiu grupo certe ekzistas du aŭ tri amikoj, 
kium jam de longe elektis iun bone konatan 
trinkejon kiel kunvenejon. Ili nur kunvoku tien 
unufoje ĉiusemajne aliajn (sed fervorajn) anojn 
de la grupo kij... la gasttablo estas starigita I 
Oni ludas, oni trinkas, oni fumas, oni trankvile 
babila'? en Esperanto pri la okazintajoj kaj 
rimai kindajoj de la urbo, la lando, la mondo, 
kvazaŭ kiel oni parolus nacie. Kaj por tio oni 
neniel bezonas estis multnombre ;sufiĉas mini - 
mume duope, maksimume dekduope. Se oni 
estas plimultope, des pli bone : oni starigus 
novan gasttablon. Kiam unu el la amikoj voja
g as  li sendas Esperantajn kartojn al la gast- 
tablejo.

Do, nenia regularo ! nenia devigo, krom pa
roli Esperante! Eli se vojaganta Esperantisto 
trovus neniun amikon, Jus kiam li dezirus viziti 
la gasttablon, oni helpus lin : la trinkejestro 
plezure donis al liadre-ojn de kutimuloj.

Nu, en Antverpeno ni jina tre klare vidis la 
praktikecon de la novajo. La senĉesaj klopodoj 
de la Sternoj gasttablanoj atentigis iom post 
iom centojn da burgoj pri la lingvo Esperanto. 
En la lasta vintra sezono la nombro da Espe
rantistoj en Antverpeno tri — , eble kvarobligis. 
La gasttablanoj povas fiere diri ke ilia agado 
produktis parton de tiu disvastigo. Gis nun ni 
jam ricevis ĉe nia gasttablo samideanojn (el nia 
lando, el Germanujo, Rusujo, k. t. p.) kies viziton 
ni kiel eble plej multe utiligis kaj agrabligis.

Mi ankoraŭ ne scias, ĉu mia propono estas 
realigata en aliaj urboj ; sed mi povas certigi 
tie ĉi ke niaj samurbanaj amikoj aprobas plene 
la ideon, ĉar nun ne ma pli ol kvar gasttabloj 
jam ekzistas en Antverpeno. Mi do refaras la 
proponon kaj petas, pro praktikeco, ke el ĉiu 
loko, kie oni jam starigis Esp gasttablon, oni 
sendu pri tio sciigon al mi kiu plezure konatigos
tiun adresaron.

Vi, aliurbanoj, kiuj intencas viziti la skeldan

urbon, ne forgesu veni al iu el la jenaj gastu 
bo j, kie oni vin frate kaj goje alprenos.

F r a n s  Sw a g e r s , >
16, Delinstralo — Antverpeno.

Esperantistaj gasttabloj en Antverpeno :

Hotel Stein, Av. De Keyserlei, ĉiusabate, 9» vesp. 
Limburgia Berchem (stacio), merkrede, 

9* vesp.
Cafŝ Zomerhof, Degaraadpl , jaŭde, 6* vesp.

» (PI. de l’Aurore)sabate, 9* vesp.

ESPERANTO-SOCIETOJ
Kontraŭ jara helpabono da 4 Sm. ni enpresas 

sen plia pago ĉiujn oficialajn komunikojn de la 
grupoj,kluboj, societoj, k. t. p. esperantistaj. Tiuj 
komunikoj estu kiel eble plej mallongaj. Ni ins
tigas ĉiujn grupojn ke ili profilu tiujn specialo 
favorajn kondiĉojn kaj uzu nian gazeton kiel 
komunan perilon kaj interrilatigilon.

Fe loracio de la Esperantistaj Grapoj Burgon
jaj. — La Di ionana Grupo — centra grupo por 
la jaro 1907-1908 — sciigas la Grupojn federa
c ia jn , ke la regula Kongreso de la F. E.G. B. 
sidos en Dijon la dimancon 22*n de marto pro
ksima. — Samtage, la dijonana grupo donos sia» 
printempan feston, unua esperantista festo 
de la jaro.

Je la deka matene. — Labora kunsido : elekto 
de Prezidanto por 1908-09; ĉiuj grupoj nepre 
estu reprezentataj (ĉe la Universitato)

Tagmeze. — Festeneto (ĉe la Restoracio : Au 
Marais), (Prezo : fk. 3,75).

Je la dua. — Teatra festo (0,50 c. po unu sego). 
Programo estos sendata.

Tu j post la apero de « Esperanto » ĉiu grupo 
sendu la kalkulon kiel eble plej precizan de la 
partoprenantoj al la festeno kaj al la festo.

Nur kvar grupoj ne ankoraŭ sendis la jaran 
kotizajon. Do Federacio ekzistas enhavante ĝis
14 grupojn. Fortan vokon aljetas la grupo de 
Dijon por ke la Burgonjaj gesamideanoj al ven* 
grandanombre,

Sekretariejo : Hĉluin, 65, rue des Godrans.

gi ujo. Li piediris tra la tuta lando, senlace pre
dikante pri paco inter la popoloj

Kun admiro li vidas 7>'0,000 kamparajn labo
ristojn okupatajn ĝardenigi la britan insulon, 
sed kontraŭe al ii sajnas terure, ke unu pereiga 
pafo kostas tiom kiom la salajro por la peniga 
laboro de tia viro dum unu tuta jaro. Kiel alie 
ne rezultus tiu ĉi komparo nun post sesdek 
jai oj !

Li kalkulas, ke la militado komence de la 
19* centjaro donis al Eŭropo koston, kies rentoj 
estus suficaj por ekstermi ĉian malriĉecon en 
tiu ĉi parto de 1’mondo. Li atentigas, ke la 
elspezo por la ŝuldoj de la milito kaj de l’armit» 
paco estas hereda de generacio a> generacio.
« Kaj plue senfinaj sumoj estas malŝparataj », 
diras li, « por pagi al armeamasoj, kiuj ĉiam 
estos pretaj kuo malvarma sango sin Jeti sur 
siajn samteranoj!!, jes, se tiel estos ordonate, 
siajn purojn kaj fratojn, ne sciante pro kio ili 
mortigos ».

Fini te sian laboron en Angiujo, kie li alvokis 
la atenton de 1’popolo kaj akiris multajn kaj 
fidelajn kunlaborantojn, burritt vojigis en Fran
cujo la someron de l ’jaro 1848 por ankaŭ en 
tiu ĉi lando serĉi teron favoran al siaj ideoj.

Malgraŭ ke li ne venis dum jaro de pao), li 
tamen tie ĉi diversloke renkontis komprenon 
kaj simpation. Nature la mokoj ne mankis. Sed 
ili efikis al Burriit tiel same kiel muganta ŝaŭmo 
ĉirkaŭ la ŝtonego. Li igis siajn samideanojn 
ki ipodi por ke en la konstitucion de la dua 
respubliko estu enprenotaj reguloj pri akcelado 
de arbitracio kaj senarmigo. Kaj internacia 
kongreso preskaŭ estis okazinta en Parizo.

Sed la k o n s ilis ta ro  estis tro potenca* kaj 
oni devis tiun ĉi fojon forlasi Ia intencojn.

Poste tamen al li prosperis kunvenigi pacami- 
kojn el multaj landoj al internaciaj kongresoj 
en Bruxelies 1848, Paris 1849 kaj F rankan  1850.

Burritt kredis, ke la ekkomenco de milito 
ĉiam povos esti malhelpata, se nur kelke de la 
grandaj Statoj konsentigos kontraustari al gi.

Estis lia opinio, ke kongreso de la nacioj' 
leĝodonante al la popoloj kaj j ugante pri iliaj 
registaroj, faros la plej superan jugantaron de

1’mondo. Antaŭ lia plej alta tribunalo ĉiuj 
popoloj de 1’mondo fine devigos cedi.

Krom tio kion Burrit iniciatis al la arbitracia 
afero, li eslis la unua kiu konvinkego akcentis 
la ekonomiajn profitojn da la propica movado. 
Li estis ankaŭ la unua sociala reformisto, kiu 
senpere alligis laboristajn demandojn al tiu 
movado. Kaj neniu pli klare ol li observis la 
malprudentecon de la armita pico, malgraŭ ke 
lia tempo estis ora tempo kompare al la nuna.

Burritt daŭrigis gis Ia finigo de sia vivo 
senĉese labori por siaj pacideoj. Sed li restis 
fidela al sia metio kiel forgisto Kaj el ĝi li 
alportis nomojn al kelke da siaj pacvekoj, 
eldonitaj dum pli malfrua ago, kiel « Faj-eroj 
el la amboso », t Voĉoj el la forĝejo », k t p 

Li finis sian henigan vivon en Newyork la
7*n de Marto 1879 

La popoloj de 1’estonteco estimos lin kiel unu 
el siaj komune plej grandaj memorinduloj.

ANEKDOTOJ

ESPERANTO-KONSULOJ

Kontraŭ jara helpabono da 4 Sm. ni enpresas 
sen plia pago ĉiuin oficialajn informojn de la 
Esperanto-Konsuloj (Kreo, organizo, specialaj ser
voj farataj de ili, k. c.) kaj la anoncojn de la per
sonoj, kiuj petas la servojn de la Esp. Of. Ni i is- 
tigas (Jujn konsulojn, ke ili profitu tiujn favorajn 
kondiĉojn kaj uzu nian gazeton kiel komunan 
perilon kaj interrilatigilon.

OFICI AL AJINFORMILO

Beaune (Francujo). — Esperanto-oficejo, 
place de la Halle, deziras aĉeti originalajn pro
pagandajn P K. Sendi unu ekzempleron kun 
prezaro. Gi intersanias sian gvidfolieton Vendo 
de esperantistaj markoj. Adresoj kaj prezaroj 
de esperantistaj firmoj de bonaj vinoj. — Kon
sulejo : Piot, rue Carnot. — Novaloj : Bord-Espe- 
ranto, kanteto de Jadeau (0,30 centimoj po unu 
ekzempl.); La verda flago P K (2 Sd. po unu).

F a lu n  (Svedujo). — Esperanto-oficejo, Kuni 
Karls-Grand, 8, respondas ĉiajn petojn pri sciigo] 
pri Ia urbo kaj la bela provinco Dalarne, kai 
estas ĉiam preta helpi la Esperantistojn, kiui 
venas al ma urbo, kaj alla neesperantisioj senpage 
traduki el Esperanto sveden kaj el sveda Espe
ranton.

B ou rg  (Francujo). — Ekspozicio pri kampare 
haj urba higieno okazos de la 30» de Majo gis la 
8» de Junio 1508 en Bourg Gravaj premioj estos 
aljuĝitaj al la aŭtoroj de la plej bonaj planoj d» 
kamparaj logejoj, farindomoj, k. a Oni sendu la 
planojn, projektojn, k c. al : Maire (urbestro) 
de Bourg antaŭ 30 Aprilo. Por pluaj informoj, 
skribi al : Esperanto-oficejo, Bourg (Ain- 
Francujo).

Le C reuso t (Francujo). — Esp,-Oficejo, 20 placa 
Schneider donas senpagan gvidfolion, vendas 
Esperantujojn (ilust. kartoj de la fabrikejoj). Mer
kredon vespere, esp. kunvenoj ĉe kafejo Morrot, 
rue d’Autun.

Ch&’oas s/S. (Francujo). — Esp.Oflcejo, ĉe 
Fino Blanchard, Boul. dela Republique. Gvidlibro, 
esperantaj oj k. t. p.

B rad fo rd  (Angiujo). — Konsulo : A. T. Pries- 
tman, I i, Exchange Building.

D o v ? r  (Angiujo). — Konsulo : J. M. Finey, 
Admirality House.

L ive rpoo l (Angiujo). — Esp.-Oficejo, 7 Berry 
Str. Vizitebla kiutage (vespere, marde kaj vendre
de). Vendas Esperantujojn, abonigas Esp. gaze
tojn, liveras 3iujn informojn. Oni petas, ke ĉiu 
Esperantisto uzu la la oficejon kaj librejon kiom 
eble plej multe kiel ejon por la profito de sami
dean jj.

R e im s  (Francujo). — Esp.-Oficejo, 5 Place 
Royale (telefono 436>, Ghauvillon, Konsulo Live
ras ĉiujn informojn parole kaj letere pri Reims 
kaj la regiono : turismo, komerco kaj esperan
tismo.

« La ruzo de I’Kuracisto t .

Maljuna kuracisto, konata pri sia humoro, estas 
konsultitadenoblafamilio. Celia alveno oni sciigas 
al li, ke la servistino estas malsana. Oni kondukas 
lin en la dormoĉambron de la servistino kaj tiu 
ĉi sekrete parolas al li : « Ho! sinjoro doktoro, 
mi tute ne estas malsana, sed mi ne povas ricevi 
mian salajron kaj pro tio mi t iam kubigas tiel 
longe, gis miaj gesinjoroj donas al mi la monon ». 
Surprizita, la kuracisto aŭskultas tiun ĉi sekretan 
sciigon kaj tiam parolis : « Liberigu al mi spacon 
en via lito, mi ankaŭ kubigos, ĉar mi ankoraŭ 
estas ricevonta tridek spesmilojn, de via familio, 
sed mi ne povas ricevi gin ».

Enigmo.

Kio gi estas ? Oni eniras per unu truo kaj oni 
denove eliras per tri truoj kaj tiam oni estas 
meze de tiu.

Hosubm auq  ’ o z iu ian

Internacia Unuigo de la Studentoj.,

Ni prepariĝu. — Karaj samideanoj ! Nur kel
kaj monatoj forfluos, kaj la entuziasmitaj Espe
rantistoj de ĉiuj terpartoj kunvenos en Dresdeno 
por montri per la kvara kongreso al Ia tula mondo 

i a  belecon kaj taŭgecon de nia amala sankta 
lingvo Zamenhofa Ankan ni studentoj devas pruvi 
ke la klera homaro aprobas kaj sankcias nian 
Esperanton kiel vere sciencan lingvon . J ial ni 
kunvenu en Dresdeno multnombre kaj oficiale 
partoprenu ĉe la malfermaj kunsidoj. Lau nia 
regularo ni havos je ia tago dum la kongresa 
semajno • 1« konsiligan kunvenon de la komitato 
(§ 5 kaj § 12); 2- oficialan kunvenon de la mem-
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taroj (§ 14); 3« amuzan festeton (§ 15). Prome
sante, ke la estraro penos fari la kunsidojn kiel 
eble plej ordaj kaj interesaj, ni petas niajn karajn 
kolegojn : Propagandu por Esperanto ! Varbu 
novajn anojn ! Parolu ofte nian lingvon kaj venu 
Dresdenon I

A I niaj Germanaj kolegoj. — Samideanoj! Ne 
malprave oni ofte nomis vian patrujon la • lan
don de la hejmeco kaj gajeco •. Nun proksimigas 
•kazo je kiu vi povos pruvi la veron de tiuj Ci 
diroj Dum la kvara kongreso, alinaciaj studentoj 
vizitos la betan urbon Dresdenon. Do ebtas via 
devo fari al ili Ia restadon en via patrolando kiel 
eble plej agrabla. Se vi ne ankoraŭ aligis al la 
« Internacia Unuiĝo de Studentoj », faru tion tu j! 
▼enu Dresdenon ! partoprenu en niaj kunvenoj, 
kaj helpu nin plibeligi nian feston I

En la nomo de la I.U.S., E. Wicherl, prezidanto,
Altonaerstr., 18, Berlin-N- W. 23.

T Jltĝo j. — 61. F. Seligman, Wilfriedgasse. 15, 
Zŭrich V. —  62. Jhos. Smith, Alderley Edge, 
Manchester (Angluja. — t>3 H. Meulen, 19, Bos- 
oombe-Rd, London. W .— Eliĝo : S-ro E. Hay (34).

Propono. — S-ro Seligman (61) proponas, ke 
ni laŭ germana studema kutimo portu Ce la 
kongreso kapeleton verdan, poŝhorloĝan ruban
don ĉirkaŭ la brusto, ĉiujn kun la koloraj sti io j: 
verda-blanka - verda. Interesatoj skribu al li.

Pelo. — Malnovaj kaj novaj membroj, kiuj ne 
ankoraŭ pagis la kotizaĵon por 1908, sendu al 
nia kasisto 1,50 fr.; ricevinte de li la kvitancon ili 
sendu 2 fr. al E s t r a n to .

Korespondado — S-ro Smith (62) volas kores
pondi pri botaniko, geologio, muziko kaj socia
lismo.

Komitado. — La reprezentanto por Germa
nujo, S-ro Drewes (51) pro tempomanko devis 
fori,.si la oficon; provizore la prezidanto alpre
mis ĝin.

ln ternacia  Societo de TEsperantis-
ta) Ju r isto j.  — La I. S E. J. havas celon 
krei kaj konservi inter siaj arioj aferajn rilatojn, 
konigi al la fremriaj jurintoj la samideanajn 
kunfratojn aŭ jurlaboiantojn en ĉia lando, ebligi 
la sendon de aktaro en la plej mal prosimajn 
landojn kun certeco trovi tie korespondanton, 
unuvorte unuigi la Esp. juris ojn de ĉiuj landoj 
La jara kotizado kostas 15 m ES»ERAN I O estas 
la oficiala organo de la I S E J .  por ĉiuj infor
moj, sin turni al S-ro 2>en/eai.t, 3 l, bd Mariette, 
Boulogne-sur-Mer (Fran* ujo).

OFICIALA INFORMILO.

Nekrologio. — Ni kun I edamo eksciis pri 
la morto de S ro Emile Sor i ai t, patro de nia 
sindona ĝenerala sekretario Lucien Sergeant, 
advokato en Koulogne-s Mer, ki* s cra» dan dolo
ron ni partoprenas ; al li kaj al lia familio ni sen
das la sinceran esprimon de niaj plej amikaj kaj 
simpatiaj kondolencoj.

ANONCETOJ
T A R IF O

Korespondado. —  Ciu enskribigo kostas 
20 spesdekojn (fr. 0.75 ; 7 d . ; m. 0.60). 

Rabato da 25 °/o Por 6 enpresoj kaj 50 %  
por 12 enpresoj. La literoj P I. montras 
la  korespondadon per poŝtkartoj ilustrita j; 
la  litero L. montras korespondadon per 
leteroj; la literoj P M. montras interŝan- 
ĝon de poŝtmarkoj. Niaj abonantoj rajtas 
enpresigi senpage sian nomon unufoje.

Petoj etproponoj. —  Ciu linio (40 literoj) 
kostas 8 spesdekojn ( fr. 0.25; 5 d . ; 
m. 0.20). Rabato da 25 %  por 6 enpresoj

FELIETONO DE “ ESPERANTO ” 8

LA LIBRO DE ESTER
Originale verkis 

A. HOFMAN

La reĝino Seba venis al li de la suda 
Arabujo, kaj li, saĝoplena, kaŝigis en ĉam
bro, kies planko estis de dika vitro ; tiam 
Seba, pensante ke la planko estas sub 
akvo, levis sian robon, kaj Solomono vidis, 
ke Siaj piedoj estas kovritaj je haroj, kion 
li delonge suspektis! Tion ĉi faris Solo
mono, ia posedanto de la fama trono. Sed 
ci, sidante sur ĝi, kion ci faris? Ci eble 
pensis, ke Solomono tie lasis sur la sidejo 

kelkajn erojn de sia sageco kaj ke ili eble 
eniros per cia sidilo en cian malsalan 
kapon ? Ne I Ci povas nur sidi kaj fari 
malsaĝajn ordonojn malgraŭ la majesta 
rono, cetere akirita ne de ci, sed de mia 

avo Nebukadnecar I 
La sklavo finis transdoni la parolon de 

Ia reĝino kaj silentis. La gastoj mute rigar
dis la fundojn de siaj pokaloj kaj time 
pensis, kion ili faros, se la reĝo igos ilin 
akompani la reĝinon al la pordo de Cine- 
rad, kiu kondukas al la juĝejo de la ekster
teraj spiritoj, ĉar la kolero de Ahaŝveroŝ, 
kiam ĝi eksplodis, ne konis limon.

La reĝo leviĝis sur la trono, sed li diris 
kviete : —  Nu, kion n i faros al la reĝino 
Vaŝti ? Diru, miaj saguloj, kion oni devas 
fari konforme la leĝoj al ŝi, kiu ne obeis 

al la reĝo Ahaŝveroŝ ?
Tiam al la reĝo apudigas la plej grandaj 

saguloj : Karpena el Afriko, Setar et Min

kaj 50 %  por 12 enpresoj. Niaj abonantoj 
rajtas enpresigi senpage trilinian anonce
ton.’ 

Komercaj reklamoj —  Ciu linio (40 lite
roj) kostas 16 spesdekojn (fr. 0.40 4 d.; 
m. 0.82). Rabato da 25 o/0 por 6 enpresoj 
kaj 50 %  por 12 enpresoj. Niaj abonantoj 
(speciale la hoteloj esperantistaj) rajtas 
enpresigi senpage trilinian anonceton.

NOTO. — Oni sendu ĉian anonceton antaŭ Ia 
5* kaj 20a de ĉiu monato, ĉu al nia administrejo, 
ĉu al niaj lokaj agentoj aii al la Esperanto-Oficejoj. 
Oni skribu kiel eble plej legeble. Oni povas pagi 
per poŝtmandato,poŝi kuponoj internaciaj aŭ poŝt- 
markoj. Ciu anonceto, ne akompanata de mon
sendo, rie estos empi esata. La Esperanto-Oficejoj 
estas petataj elmeti ciufoje niajn anoncetojn Ce 
sia afiŝejo.

* •

K o r e t i p o n d n d o

Legny (Rhŭne-Francujo). — S-ro F. Vermo- 
rel PI

Bukareŭto (Rumani'jo). — Sub-Ieŭtenanto
G. Savopol, 2« rep. Artileria PI L.

Oudcvater (Holando). — S-ro T. J. Nielsen, 
instruisto PI P. L.

Lu Meanta* ie (Loire-Francujo). — S-ro Fer- 
riĉre 90, rue Gambetta (ĉefe pri komerco kaj 
industrio).

Bumley (Lancs -Anglujo). —  S-ro E. Alec, 
98, Elmsir. PI.

Gevingey ( Jura-Francujo). — F-inoj Lucy 
JouflVi jr, kaj Angule Poirier, « St-Georges *. PI

Barcelono (Hn-panujo). — S-ro K. J Camerino, 
pentinto, S.-Pedro, 12 PI.

Le Creusot iFranc.njo) — S-roj A. Minfeld, 
rue Condĝ, 37, kaj E Boeuf, rue de 1’Artillerie PI.

Roanne (Francujo). — F-ino Mari in, rue du 
Coq, 4. PI.

Troyes (Aube-Francujo). — S-ro F. Darbot, 
6, rue d* )'Egalit6. PI

Troyes (Aube-Francujo). — S-ro E. Herin, i ,  
rue Michel t PI

Geising bei/Lresden (Germanujo). — F-ino
G. Hohnel P.

Aidin (Azia-Turkujo) — S-ro Solon J. Orfa- 
nides. PI.

Vienne (IsĜre-Francujo). — S-ro Bouzon, 21, 
rue Voliaire ; Huline, 30. cours Romestang ; 
Roussel, i ,  rue Ponsard. PI L.

M idhiosl (Sussex-Anglujo).— S-ro S. Paxton,
6, Chichester-Rd.

■ •eloj &  proponoj

Ekspozic ie . — La grupo de Mars edle inten
cante arangi malgrandan esperantan elm n- 
traĵon en la Instruada sekcio de la tiea Internacia 
Elektra Ekspozicio, danke ricevus, antaŭ la flno 
de Majo, de la fremdaj grupoj kaj eldonistoj, 
kt Ikajn esperan to jn , nome : poSikartojn espe
rante skribitajn, Jurnalojn, librojn, k .t .p .  
Adreso : Esperantista Grupo, 52, rue Paradis, 
Marseille (Fiancino}.

A r t r e  t, n  >* o . —  O n i  p e ta s  i u l i n i e  C iu jn  fev^e-

rantistojn, kiuj kolektas vidajkartojn, se idi per 
iluslr. poŝtkarto sian adi eson al S-ro Leon Ko- 
senstock. Crocovie (Aŭstrio), I, rue de Lubuz. 
Iiiaj nomoj estos publikigitaj en la baldaŭ ape
ron a Adresaro de poŝtkartkolektantoj Oni 
skribu plej legeble.

K r is ta n a j U nu igo j de ju n a j v iro j. —
Grava afero. — Membroj de « Kristanaj unui
goj de junaj viroj » sendu bonvole sian adreson 
al S-ro P. Hŭbner, ingeniero, Fr. \Vilhem-str, 
66, MUhhein-a Rhein (Germanujo).

K orespondado . — S-ro M. Fitzner, Giabs- 
cbnerstr., 46, Breslau (Germanuja), dez. koresp. 
kun angla amiko esper. kaj angle.

dujo, Admata el Edomo, Tarŝiŝ el Mizraim, 
Mires el Grek ujo, Ma rsena el Romo kaj 
Memukan el Jeruzalemo. Memukan diris :
—  Ahaŝveroŝ, Fokulo de 1’mondo! Ci, kiu 

estas la leŭtenanto de Ormuzdo same kiel 
la bondezirema Bahaman ! Ci, simila al la 
genio de la ĉiopuriganta fajro, la dio 
Ardibekeŝtl Malfermu la orelojn al cia 
sklavo I La reĝino Vaŝti malbone agis ne 
sole rilate ci, sed ankaŭ rilate ĉiuj sinjo
roj kaj ĉiuj popoloj de Persujo, ĉar la faro 
de la reĝino estos ekzemplo por ĉiuj virinoj, 
kaj ili malestimos siajn edzojn. Ili forgesos, 
ke laŭ la persa religio la edzo estas la dio 

de sia edzino ; ke ĉiumatene, etendiĝante 
antaŭ li, ŝi devas fari al li sian preĝon ; 
ke al ŝi ne estas permesata adori alian 
dion krom la edzo. Ili diros : <r La re^o 
Ahaŝveroŝ ordonis, ke oni konduku al li 
reĝinon. kaj ŝi ne volis veni. De nun ni 
ankaŭ rifuzas obei al niaj edzoj : ĉu ili 
estas pli gravaj ol la reĝo? i» Por forigi 
tiun ĉi malbonon, oni publikigu edikton, 
kiu anoncus, ke ĉar la reĝo volas edzigi je 
virino, sed ne je avo. Krome, la edikto 
devas klare diri, ke estas malpermesate, 
ke la virinoj havu siajn edzojn sub la 
pantoflo.

—  Kio rilatas la fieran parolon de la 
reĝino pri Nebukadnecar kaj la trono de 
Solomono la Saĝa, —  diris Marsena, —  mi 
proponas al ŝi sekvante : jes, ni konas la 
miraklan econ de tiu ĉi trono. Gi havas 
sep Stupojn. Sur la unua kuŝas ora leono 
kaj sur la dua, kontraŭ ĝi, ora bovo ; sur 
la tria estas ora lupo kaj sur la kvara, 
kontraŭ ĝi. ora ŝafo; sur la kvina staras 
ora kato kaj sur la sesa, kontraŭ ĝi, ora 
muso. Kaj la bovo neniam forkuris de la 
leono, la ŝafo de la lupo, la muso de la

Fotografio . — S-ro J. AIexsnder, 57, Grey 
str , Buinley (Lanc-Anglujo), deziras korespondi 
kun ĉiulandaj gesamideanoj pri memfaritaj Fotoj 
(P. K ) aŭ alia P. K.

B ib lio filo j. — S ro  Philippe (agento de 
t Esp. » ) en Aubry, Nord (Francujo), dankas la 
multajn respondintojn al O B,kiuj baldaŭ ricevos 
provan Non de 1’nova esperanta gazeto kun 
plenaj klarigoj pri Unuigo de bibliofiloj.

K orespondado . — La Esperanta Rondeto, 
Zuriko (Svi-njo), Steinwiesstr , 82, dez koresp. 
kun gesamideanoj per P. K kaj L La membroj 
de TE R Z. imei sangas PM. ĉiulandajn. Anoj 
de PE. R. Z : S-ro A. Ammann ; F-inoj Blanka 
Bosshard, Elsa Bosshard, Sep. Maaz, M. Weber, 
P. Weber; S-ro K. VValder.

F ra n c a  lin g v o . — Sveda junulino deziras 
koresponde konatigi kun franca esperantista 
familio por trovi okupadon dum kelka lempo kaj 
speitigi en la franca lingvo. Volu respondi al 
Hedvig Winberg, Bengtsfors (Svedujo).

P oŝ tka rto j. — Sendu i spesmilon al S-ro 
E Laffunt, fotog , Foix (Ari£ge-i- rancujo), kaj vi
ricevos 1-2 belegajn poŝtkartojn kolorvidajojn de
Foix, afrankata» sur flank'» vidaja.

R eprezen tado . — S ro Arthur Dey, rne 
Dew- z, 26. Namur (Pelgujo), respondas pri 
ĉiuspecaj demandaj koncerne komerco kaj 
industrio. Reprezentas kome can firmon.

In fo rm o j. — Hradec-Kralove. (Kŭniggratz), 
Rohemujo Aŭstrio. Esperanto-oficejo Ce D-ro 
K. E. Ki upka. Komerci; to k-ŝt"foj. Inf pri ko
merco. iu ista historio (batalejo el 1866 milito 
pruso-aŭ-triai, k. a.

K orespondado  — Max Bousquet (22, rue 
Bumeau, Roanne, Frnncujo), 3 ja a 9 monatoj, 
havos baldau novajn pezojn kaj 5"0 kopiojn 
de siaj porir^toj por sendi al ciuj fremdaj 
geam ika kiuj ne ricevis ilin. Li dezirus kores
pondadi precipe kaj speciale kun neeŭropaj 
simpatiaj geesperamistoj (de 3 ĝis 12 jaragaj).

In g o n  ero. — (29 j.) Germano, kiu parolas 
ankaŭ france, angle kaj esperante, sen as ian 
akcepteblan situacion en la eksterlando, prefere
ble en Parizo. Modestaj salairpretendoj. Bonvolu 
skribi sub cifero 250. al la Re akcio de « Espe
ranto, 8, r. Bovy-Lysberg, Geneve (Svisujo).

P ostm arko jn  — Vendebla belega kolekto da 
1800 poŝtmarkoj, enhavata en belega albumo. 
Prezo : 35 frankoj. Sendo kontraŭ repago. Sin 
turni al fe-ro Ferquel, 29, faubourg du Yal-d’Ajol, 
Remiremont iFrancujo).

G azeto j — S-ro H. T. Bailey, 3 1, Caver- 
sham-Rd, Kentisn Town, London, deziras ricevi 
malnovajn Esperantajn ĵurnajojn Bonvole sciigu 
nomojn kaj prezojn. Ciu, kiu eldonos novan Espe
rantan gazeton estas petata sendi sciigon.

M a ln o v p j ju rn a lo j. — G. Davidov, Rusujo, 
Saratov, kesi o, 1«?, deziras aĉeti :

I. « Cilio Esperantista o pagos po 50 centimoj 
por ĉiu n-ro (por ĉiuj jaroj). 2 « La Pionoro » 
india, pagos altan prezon 3 « Esperanto » de 
San ander, pagos altan prezon. 4 Librojn n0 3,
4, 8, 9,13, 22. a3, 25, 30, 32, 3 i, 39, 40.

Komercaj reklamoj

P ortre to j — Zamenhofa k. aliaj Esperantis
taj portretoj 3 • X  40 cm. po 2 Sin. Ce I hielking- 
Sohŭneberg-Beilfn, Reichartstr., 3, (Germanujo).

P ro p ag an d ilo j. — La Dŭsseldorfa grupo 
eldonis algluecajn sigelmarkojn por korespon- 
dajoj, ankaŭ al neesperantistoj. Mendu ilin ĉe 
S-ro B Luis, Krononstr., 60. DOsseldorf (Ger- 
manujo^. i  OO ekz , 34 sd ; KRO ekz., 2.69 sm ; 
5000 ekz , 10 sm.

kato, ĉar ĉiuj vivis pace sub la ombro de la 
justeco de Solomono la Saĝa. Kaj kiam 
venis falsa atestanto, la leono tondris, la 
bovo blekis, la lupo dentoklakis, la ŝafo 

plendokriis, la kato miaŭis, la muso pepis. 
Sed kiam cia avo Nabukadnecar venigis la 

tronon en Babilonon kaj volis levigi sur 
ĝin, li ne sciis, kiel ĝ in  fari, kaj apenaŭ li 
metis la piedon sur la unuan ŝtupon, la 
leono frapis lin, kaj li fariĝis lama. De la 
timo Nebukadnecar senvole malpurigis la 
tronon kiakaŭze ĝi perdis sian forton, kaj 
la bestoj ĉesis funkcii. Ci malsanulino, 
kiu fieras je Nebukadnecar kaj Evil-Me- 
rodah ! Ci forgesis ke cia avo estis granda 
malpiulo, kaj la dioj punis lin, transfor
minte lin  en bovo, kiu sep jarojn kuris en 
arbaro sur siaj kvar, sen pantalono, man
gis la herbon, havas kompanion kun bes
toj kaj ke li mem estis besto sen prudento? 
Fine, kiam la dioj pardonis lin, li reĝiĝis 
denove por baldaŭ morti. Kaj kiam li estis 
mortinta, kaj cia patro Evil-Merodali sur
tronigi, la popolo rifuzis tion ĉi dirante: kiu 
al ni garantias ke Nebukadnecar efektive 

mortis ? Eble li ankoraŭ revivigos same 
kiel ii antaŭe estis bovo kaj poste reho
migis ? Li tiam nin punos, ĉar n i permesis 
al ci surmeti lian tronon. Li povos d ir i: 
kial vi ne atendis min almenaŭ sep jarojn 
ĝis mi revivigos? Tiam Evil-Merodali, 
aŭdinte tion ĉi, diris : Ne timu, ĉar mia 
patro estas mortinta, pli mortinta ol kada
vro. Por pruvi tion ĉi li ordonis meti ĉirkaŭ 
la kolo de Nabukadnecar feran ĉenon kaj 
treni lin en la stratoj antaŭ la publiko dum 
heroldoj kuris antaŭe kaj kriis : « Rigardu, 
jen Nebukadnecar I Li estas pli mortinta 
ol kadavro I * Tiam la popolo konsentis
kun la filo de Nebukadnecar, kaj tiama-

I

Pension-Hotelo. —  Bad-Nauheim (Germa' 
nujo, « Villa Saussoni », pension hotelo Bis- 
marck, '9. Posedanto, Ed. FOrster, informejo 
por Esperantistoj Moderaj prezoj pensionaj aŭ 
senpensionaj. proksime de la banejoj, ŝpruo- 
akvoj kaj kurparko, grandaj altaj Cambroj, 
komforte meblitaj (precipe bonegaj litoj». Aten
tema servado. Oni parolas kaj korespondas 
Esperante

R ek lam o , — S-ro C-A-G Biowne, reklam
agento, 53-54. Wych-Street, London, W  G. 
(Anglujo). deziras korespondi kun Esperantistoj 
pri ano’ cado en britaj, koloniaj kaj fremdaj 
jurnaloj.

R oza rbe to j. — S-ro Phi'ibeit Moussieri roz- 
kulturisto, Vienne IsĜrt», Francujoi kiel reklamon, 
sendos al la esperantistoj postan paketon da 3 kg 
enhavanta de 10 gis 15 belegaj diversajoj de Ba
zarhalo] ; po poStmandato da 5 frankoj <2 Sm). 
Kesto de 1’transporte plie.

A

J u s  a p e r t a  :

Konsuloj kaj Esperanto-Oficejoj
— informoj pri Ia Kreo kaj elekto de la konsu

loj, organ zo kaj servoj de la konsuloj kaj 
E~peranto-Oficejoj, laŭ la decidoj de la kunve
noj de la konsuloj kaj delegitoj d- E^peranto- 
Ofi -ejoj dum la III* Universala kongreso de 
Esperanto.

Ciuj konsuloj prrupkomitatanoj, aferistoj, k. a. 
nepre devas legi tiun broŝuron.

Prezo: 20 Spesdekoj ( I ekzemplero).
I,M» Spesmilo (IO ekz mpleroj).

Rabato du 33 o/0 al la libristoj, Esperanto- 
Oficejoj, Aaentij de “  Esperanto ”

E ldon , j o :  8, rue Bovy Lysberg, Gento* 
(Svisujo).
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D-r L u d v v i k  Za m e n h o f .

„  Pola Fsperantisto ' f gardos autaŭ ĉio la purecon 
kaj naturan evolucion de ria lingvo.
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Adreso de la Redakcio :
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kaj aldono literatura

Flui) andoj
Speciala fabrikejo por rubandoj, ordenaj bandoj 

francaj kaj fremdaj. Liveranto al la ministrejoj.
Lau mendi) la firmo povas fabriki kiajn ajn 

rubandojn por industrisioj kaj komercistoj, 
bandojn por ordenitoj, insignojn por societoj, 
kongresajn framasonaj \ rubandojn.

L o u i s  H e y n a .u a

18 et 20, place Jacquard, Si-h tienne (Loire) 
France.

niere Evil-Merodali ricevis la tronon per 

petegoj kiel almozulo, sed ne kiel heroo. 
Jen kiu estis cia avo kaj cia patro I

Tiuj ĉi paroloj plagis al la reĝo kaj al la 
sinjoroj, kaj la reĝo faris, kion Memukan 
kaj Marsena diris. Oni sendis cirkulerojn 
al ĉiuj provincoj, konforme ilia skribma
niero, kaj al ĉiu popolo, laŭ gia lingvo, 
por ke ĉiu viro estu sinjoro en sia domo. 
Samtempe oni transdonis al Vaŝti la paro

lon de Marsena. Kio rilatas la tinon de la 
reĝino, oni ne scis precize kiamaniere oni 
gin faris. Kelkaj saguloj pensas ke oni 
faris al ŝi specon de pogromo laŭ la spe
ciala metodo de la sovagaj Scitoj norde de 
la Ponto Eŭksina : oni sekcis al ŝi la ven
tron kaj oni remburis ĝ in .per plumoj.,

IV

Por trovi novan edzinon al la reĝo oni 
decidis kolekti ĉiujn juna jn  kaj belajn 
virgulojn, krei komision en ĉiu provinco 
de Persujo kaj kunvenigi la elektitojn en 
la domo de la reĝo sub la kontrolo de 
Iiegaj, eŭnuko de la rego kaj gardisto de 
liaj virinoj. La fraŭlino, kiu plaĉos al la 
rego Ahaŝveroŝ, prenos la lokon de Vaŝti.

Tiutempe vivis en Suŝan hebreo, je la 
nomo Mordemaj, filo de Jair, filo de Simej, 

file de Kiŝ, Benjamenido, kiu estis trans
portita de Jeruzalemo kune kun la kapti
toj en la tempo de Nebukadnecar. Mordemaj 
edukis ĉe si la filinon de sia mortinta 
onklo Abigail. La orfino, kiu hebree noim
as Hadasa kaj perse Ester, esti» bela kaj 

e edzinigebla ago.

(Daurigota).


